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АСПЕКТИ ЖИТТЄДIЯЛЬНОСТI ЛЮДИНИ ПРИ ВИВЧЕННI
ФIЗИКИ В 10-МУ КЛАСI

Вивчення феномена людини шляхом включення матерiалу о фiзичних аспектах життє-
дiяльностi людини в роздiли програми курсу Фiзика-10 допоможе розв’язати проблему
самопiзнання людини в точних науках.

Ключовi слова: фiзика, людина, життєдiяльнiсть, самопiзнання.

Вступ
Основним недолiком iснуючої до останнiх десятилiть ХХ столiття при-

родничо-наукової картини свiту-вiддаленiсть її вiд людини. Розглядається
виключно будова i еволюцiя косної речовини. Жива речовина або не роз-
глядається зовсiм, або їй вiдводиться роль деякiй зникаюче малiй частинi
космiчного цiлого. Маючи на увазi класичну науку Лауреат Нобелевської пре-
мiї I.Пригожин пише: «Трагедiя сучасного розуму» розгадавшему таємницю
всесвiту «є в тому, що одну загадку вiн замiнив iншою загадкою - загадкою
самого себе»[1].

c⃝ Переволоцька Я.С., 2011

202



Переволоцька Я.С. Аспекти життєдiяльностi людини

На думку В.I. Вернадського, суть необхiдних змiн в науковому свiтоглядi
– доповнення природничо-наукової картини свiту, заснованої на даних фiзи-
ко – математичних наук, уявленнями про живу речовину. Останнє є таким
же повноправним i найважливiшим компонентом матерiального свiту, як i
«косна» речовина. Необхiдно, вважає В.I.Вернадський, включення людської
дiяльностi в контекст природничих процесiв, розглядання її в якостi приро-
дничого, космiчного фактора. Тому так важливо в наш час вивчення компле-
ксної проблеми людини, звернення до аналiзу її сутностi, бiологiї i генетики,
психофiзiологiчних можливостей, вивчення зв’язкiв цих факторiв з рiзними
планетарно – космiчними процесами тощо.

Таким чином проблеми формування свiтобачення, гуманiзацiї i гуманiта-
ризацiї освiти i самопiзнання людини тiсно зв’язанi. Точнi науки, особливо
фiзика, мають для рiшення цих проблем невичерпнi можливостi.
Про вiдчуженiсть людини вiд свiту природи писали багато вчених: Ж.Моно,
I. Вернадський, Б. Паскаль тощо. Але суть складається з того, що феномен
життя i людина, як вища, розумна форма його прояву «нiбито випадають з
природничо-наукової картини свiтобудови або вже стають зникаюче малою
його частиною».[2]

Про необхiднiсть введення елементiв життєдiяльностi людини в викла-
даннi фiзики неодноразово писали автори пiдручникiв i методичних посiбни-
кiв: Дж.Б.Мерiон, Є.А. Бєздєнєжний, I.С. Брiкман, Л.А. Арцимович та iншi.
Однак в багатьох сучасних пiдручниках з фiзики прикладiв, якi пояснюють
основнi аспекти життєдiяльностi людини взагалi немає.

Основна частина
Аналiз програми з фiзики для середнiх шкiл з загальної фiзики, методи-

чної i учбової лiтератури показує, що проблемi самопiзнанню людини при-
дiляється дуже мало уваги. Хоча багато процесiв життєдiяльностi людини
можуть бути об’єктом вивчення в фiзицi. Бо без самопiзнання неможливо
розв’язувати проблеми самовдосконалення, самоактуалiзацiї.Таким чином,
актуальнiсть теми дослiдження не викликає сумнiвiв.

Пiд час аналiзу методичної лiтератури, шкiльних пiдручникiв i передово-
го досвiду вчителiв нами було видiлено чотири форми використання бiофiзи-
чного матерiалу, якi ми представили у виглядi дiаграми (див. рис. 1).

Звiсно, такий розподiл бiофiзичного матерiалу вельми умовний. Вiн вiд-
ображає форми використання матерiалу бiофiзичного змiсту, якi склалися у
практицi викладання фiзики.
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Рис. 1: Форми бiофiзичного матерiалу

Також було проведено анкетування вчителiв фiзики м.Соледар i м. Арте-
мiвськ з метою виявлення основних причин, якi заважають вчителям у сво-
їй практицi використовувати приклади зв’язанi з життєдiяльнiстю людини
(рис.2).
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Рис. 2: Труднощi, якi заважають вчителям використовувати приклади на уроках фiзики

З метою полiпшення роботи вчителiв–фiзикiв у 10х класах ми пропонуємо
до деяких питань календарно-тематичного планування матерiал вiдповiдної
тематики.

Нами були розробленi фрагменти планiв-конспектiв на допомогу вчителю
та учню, якi будуть сприяти всебiчному розвитку особистостi.
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Тема Змiст бiологiчних
знань про людину,
пов’язаних з фiзи-
чним матерiалом

Мета уроку

1 I. Кiнематика
Механiчний рух та його ви-
ди. Основна задача механi-
ки та способи її розв’язання
в кiнематицi.

Механiчнi можливостi
живого органiзму.

Пояснити основнi можливо-
стi живого органiзму

2 Фiзичне тiло й матерiальна
точка.
Система вiдлiку.

Механiчнi параметри
людини

Збагатити знання учнiв про
основнi показники життєдi-
яльностi людини.

3 Вiдноснiсть механiчного
руху.
Траєкторiя руху.

Розв’язати задачi на
знаходження траєкто-
рiї руху тiла.

Навчитися визначати трає-
кторiю руху.

4 Рiвномiрний прямолiнiй-
ний рух.
Шлях i перемiщення.
Швидкiсть руху.

Гранична швидкiсть.
Швидкостi бiгу.

Навести приклади максималь-
ної швидкостi вiльного падiння
людини; визначити на скiльки
швидко може бiгти людина.

5 Рiвноприскорений рух.
Прискорення

Реакцiя живих органi-
змiв на рух з приско-
ренням

Розвивати знання про абiоти-
чнi фактори навколишнього се-
редовища i вмiння оцiнювати
їх дiю на людський органiзм.

6 Швидкiсть тiла та пройде-
ний шлях пiд час рiвнопри-
скореного руху.
Графiк руху.

«ВИЗНАЧЕННЯ СЕ-
РЕДНЬОЇ ШВИДКО-
СТI РУХУ»

Навчитися визначати швид-
кiсть об’єкта, який рiвномiрно
рухається.

7 Лабораторна робота
№1 «Визначення при-
скорення тiла пiд час
рiвноприскореного руху»

Розв’язати задачi Навчитися визначати фiзичнi
величини пiд час рiвноприско-
реного руху тiла.

8 Вiльне падiння тiл.
Прискорення вiльного падi-
ння.

Прискорення вiль-
ного падiння-
характеристика
гравiтацiйного поля-
фактор життя.

Формувати знання про фiзи-
чнi характеристики середови-
ща iснування людини.

9 Рiвномiрний рух матерi-
альної точки по колу.
Перiод i обертова частота.
Кутова швидкiсть.

Реакцiя людського ор-
ганiзму на рух з до-
центровим прискорен-
ням.

Збагачувати знання учнiв про
показники нормальних умов
життя на Землi та їх змiни
в процесi людської дiяльностi.

10 Розв’язування задач. Рух падаючих тiл. Навчитися науково обґрунто-
вувати рух падаючих тiл (па-
рашутисту).

11 ТО. Залiк (письмовий) за
темою «Кiнематика»

Розв’язати задачi Оцiнити знання, умiння та
навички з вивченої теми.

Детальнiший змiст матерiалiв представлений в методичному посiбнику.
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Даний методичний матерiал дозволить вчителю в своїй дiяльностi ви-
користовувати матерiал, зв’язаний з основними аспектами життєдiяльностi
людини, i не вiдчувати при цьому труднощiв у пошуку i його вiдборi для
конкретного заняття.

Проблема самопiзнання людини в точних науках може розв’язуватися рi-
зними засобами. Можливе вивчення феномена людини шляхом включення
матерiалу о фiзичних аспектах життєдiяльностi людини в рiзнi роздiли про-
грами курсу Фiзика-10 в якостi прикладiв застосування вивченого матерiалу.

Фрагменти розробленої таблицi розмiщенi вище. В нiй йде перелiк тем
за програмою та приклади фiзичних аспектiв життєдiяльностi людини, якi
можна використовувати на уроках.

Фрагменти пiдiбраних матерiалiв були нами запропонованi вчителям
ЗОШ м. Соледар i м. Артемiвськ. На думку вчителiв даний матерiал є ефе-
ктивним та доцiльним у вихованнi учнiв, викликає зацiкавленiсть дiтей до
вивчення фiзики. Так, наприклад,в ходi уроку в 10-му класi за темою: «Ва-
га i невагомiсть» розглядалась реакцiя людського органiзму на стан нева-
гомостi. У учнiв виникло багато запитань до вчителя такi як: коли настає
невагомiсть,як органiзм людини переносить невагомiсть,чи можна усунути
порушення вестибулярного апарату пiд час невагомостi чи ускладнює стан
невагомостi процес роботи на космiчному кораблi тощо. Деякi учнi пропону-
вали пiдготувати доповiдь з цiєї теми та цiкавились додатковою лiтературою
з цього запитання.

 

 Рис. 3: Результати дослiдження
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Для того щоб переконатися, що пiдiбраний нами матерiал має якусь
користь було проведене дослiдження ефективностi засвоєння тем з курсу
фiзики-10. Результати цього дослiдження представленi на рис. 3

Висновки
Пiдсумковий контроль показав, що учнi, яким пропонувався змiст бiоло-

гiчних знань про людину, пов’язаних з фiзичним матерiалом, показали вищiй
рiвень досягнень. Цi результати є добрим доказом того, що вивчення основ-
них аспектiв життєдiяльностi людини при викладаннi фiзики є необхiдним
елементом учбової дiяльностi роботи вчителя i самостiйної роботи учня. Данi
методичнi матерiали розвивають у учнiв пiзнавальний iнтерес до предмету i
розширюють коло їх знань про роль фiзичних явищ i процесiв в життєдiяль-
ностi людини. Вони сприяють бiльш глибшему засвоєнню фундаментальних
природничо-наукових понять, законiв, теорiй, формуванню наукового свiто-
гляду.
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